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Megegyezéses módosítás A
Andrew Duff
Az 1. és 12. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Határozatra irányuló javaslat
1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. megállapítja, hogy a Parlament elnöke 
felkérheti a Bizottság megválasztott 
elnökét, hogy tájékoztassa a Parlamentet 
arrról, hogy politikai irányvonalaival 
összhangban hogyan kívánja a tárcákat a 
javasolt testületben elosztani;

Or. en

Megegyezéses módosítás B
Andrew Duff
A 6. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok a meghallgatás előtt kellő 
időben írásban eljuttatják a kérdéseket a 
biztosjelöltekhez. A lényegi írásbeli 
kérdések száma illetékes parlamenti 
bizottságonként nem lehet több ötnél.

A bizottságok a meghallgatás előtt kellő 
időben írásban eljuttatják a kérdéseket a 
biztosjelöltekhez. Valamennyi 
biztosjelöltnek két, a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete által megfogalmazott általános 
kérdés tehető fel, amelyből az első a jelölt 
általános képességeivel, Európa iránti 
elkötelezettségével és személyes 
függetlenségével, a második pedig a tárca 
irányításával és a Parlamenttel való 
együttműködéssel kapcsolatos. Az illetékes 
bizottság három további kérdést fogalmaz 
meg. Vegyes bizottságok esetében 
mindegyiknek joga van két-két kérdés 
megfogalmazásához.

Or. en
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Megegyezéses módosítás C
Andrew Duff
A 10., 20., 21., 22. és 23. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok késedelem nélkül összeülnek 
a meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt 
ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak 
arról, hogy alkalmasnak tartják-e a 
biztosjelölteket mind a testületi tagságra, 
mind pedig a kijelölt feladatok ellátására. 

Az elnök és a koordinátorok késedelem 
nélkül összeülnek a meghallgatás után, 
hogy értékeljék az egyes biztosjelölteket. 
Az értékelés zárt ülésen történik. A 
koordinátorok nyilatkoznak arról, hogy 
alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 
mind a testületi tagságra, mind pedig a 
kijelölt feladatok ellátására. A Bizottsági 
Elnökök Értekezlete az értékelés 
megkönnyítésére előzetes vázlatot készít.
Vegyes bizottságok esetében mindkét 
érintett bizottság elnöke és koordinátorai 
a teljes eljárás során közösen lépnek fel.
Az egyes biztosjelöltekről egyetlen közös 
értékelő nyilatkozatot kell készíteni, amely 
magában foglalja a meghallgatásban részt 
vevő valamennyi társbizottság véleményét.
Amennyiben a bizottságoknak az értékelés 
elkészítéséhez további információkra van 
szükségük, nevükben a Parlament elnöke 
fordul írásban a Bizottság megválasztott 
elnökéhez. A koordinátoroknak a választ 
figyelembe kell venniük.

Ha egy bizottság nem jut egyetértésre 
mindkét pontot illetően, elnöke végső 
esetben titkos szavazásra bocsátja a két 
kérdést. A bizottságok értékelő 
nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és 
előterjesztik az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete közös, zárt 
ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.

Ha a koordinátorok nem jutnak
egyetértésre az értékelést illetően, az elnök 
a bizottság egészét összehívja. Az elnök
végső esetben titkos szavazásra bocsátja a 
két döntést.

A bizottságok értékelő nyilatkozatát a 
meghallgatást követő 24 órán belül 
elfogadják és nyilvánosságra hozzák. A 
nyilatkozatot a Bizottsági Elnökök 
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Értekezlete megvizsgálja és ezt követően 
továbbítja az Elnökök Értekezletének. 
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem dönt 
további információk kéréséről.

Or. en

Megegyezéses módosítás D
Andrew Duff
Az 5., 15. és 16. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. 

A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete szervezi a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete ajánlására.  A lebonyolítás 
részleteiért az egyes bizottságok elnökei és 
koordinátorai felelnek. Szükség esetén 
előadók kijelölhetők.

Vegyes tárcák esetében megfelelő 
intézkedésekre van szükség az illetékes 
bizottságok kiválasztására. Három eset 
lehetséges:

Vegyes tárcák esetében megfelelő 
intézkedésekre van szükség az illetékes 
bizottságok kiválasztására. Három eset 
lehetséges:

(i) a biztosjelölt tárcája kapcsán egy 
parlamenti bizottság illetékes: ebben az 
esetben a biztosjelöltet csak ez az egy 
bizottság hallgatja meg;

(i) a biztosjelölt tárcája kapcsán egy 
parlamenti bizottság illetékes; ebben az 
esetben a biztosjelöltet csak ez az egy 
bizottság (az illetékes bizottság) hallgatja 
meg;

(ii) a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából 
azonos arányban illetékes több parlamenti 
bizottság: ebben az esetben a biztosjelöltet 
az érintett bizottságok együttesen 
hallgatják meg; and

(ii) a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából 
azonos arányban illetékes több parlamenti 
bizottság; ebben az esetben a biztosjelöltet 
az érintett bizottságok (vegyes bizottságok)
együttesen hallgatják meg; és

(iii) a biztosjelölt tárcája kapcsán főként 
egy bizottság illetékes, de kis mértékben 
legalább egy másik bizottság is érintett: 
ebben az esetben az illetékes bizottság 
hallgatja meg a biztosjelöltet, és 
egyidejűleg felkéri a többi érintett 
bizottságot a meghallgatáson való 
részvételre.

(iii) a biztosjelölt tárcája kapcsán főként 
egy bizottság illetékes, de kis mértékben 
legalább egy másik bizottság is érintett; 
ebben az esetben az illetékes bizottság 
hallgatja meg a biztosjelöltet a többi 
érintett bizottság (társbizottságok) 
részvételével.
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Megegyezéses módosítás E
Andrew Duff
A 9. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVII melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A meghallgatásokról készült, katalogizált 
videofelvételt 24 órán belül hozzáférhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára.

A meghallgatásokat élőben, 
audiovizuálisan közvetítik. A 
meghallgatásokról készült, katalogizált 
felvételt 24 órán belül hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.
(Az (1) bekezdés b) pontja végére 
illesztendő szöveg)

Or. en


